
 

 

 
19. týdenní plán 
18.1. - 22.1. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
 

 
 

Slovní druhy 
 

Videohovory 
středa 

1sk.v 9:20 
2.sk. v 10:25 

 
pátek  

v 10:25 všichni 

CÍLE: 
- znám zpaměti všechny pádové otázky 
- u podstatného jména v daném tvaru určím rod, číslo i 

pádovou otázku (mohu použít přehled pádů). 

UČIVO: 
Učebnice: vybraná cvičení str.48-50  
Pracovní sešit: po str.39 
 
2 pracovní listy “hrátky se slovními druhy” a “hrátky s podstatnými           
jmény”, odkazy na online procvičování učiva zadané v google         
učebně. 
 
Televizní vysílání - RECEPT (popis pracovního postupu přípravy        
nějakého jídla). Napiš ingredience, pak si zvol 2 varianty, jak nás           
seznámíš s postupem: 

a) formou komiksu 
b) popisem ve větách, jak běžně píšeme televizní vysílání. 

Vysílat budeme přespříští středu 27.1. 
 
Při videohovoru ve středu si připomeneme pádové otázky a procvičíme          
se je v některých cvičeních. Měj po ruce mazací tabulku a fix. Připrav             
si přehled pádových otázek(buď si vytiskni z přílohy v plánu či z            
učebny nebo si vyrob vlastní přehled). 
 
Při videohovoru v pátek budeme mít Čj i M, kdy si ještě učivo             
procvičíme. 

ANGLICKÝ 
JAZYK (LAU) 

TP 19 
 

My family 
 

Videohovory  
pondělí v 9.20 
čtvrtek v 10:25 

CÍLE: 
- přečtu s porozuměním text na str.15 
- vytvořím rozhovor a rodičem či sourozencem 

UČIVO: Unit 2 - dokončení 
čtení - Our world 
rozhovor 
učebnice str.13-15 
Úkoly jsou zadány v Učebně 

ANGLICKÝ 
JAZYK (FLO) 

TP 19 
 

Happy families 
 

Videohovor 
čtvrtek v 10:25 

CÍLE:  
- naučím se slovíčka UNIT 2 
- počítám do 100. 
- srovnám věk (mladší, starší) 
- přečtu komiks na str.12 a odpovím na otázky pod 

komiksem 
- přečtu rozhovor na str.13 a rozumím 
- v Classroomu se dívám na video a opakuji čísla 



 

UČIVO:  
Happy street 2, Unit 2 - práce s učebnicí a pracovním sešitem v lekci              
Unit 2.  
Slovní zásoba, členové rodiny, přivlastňovací zájmena, srovnávání       
věku (younger, older), počítání do 100, čtení textů a porozumění. 

MATEMATIKA 
 

Počítání  
do 10 000 

 
Jednotky dékly 

 
skupinkové 
videohovory  

v úterý 
(8:25,9:20,10:25,

11:15) 

CÍLE:  
- pamětně počítám jednodušší příklady do 10 000. 
- převádím jednotky délky 

UČIVO: 
2 pracovní listy “Počítáme do 10 000”  a “Převody jednotek délky”, 
odkazy na online procvičování zadané v google učebně. 
Úkol na portále umímeto. 
 
V úterním videohovoru si připomeneme jednotky dělky, vyrobíme si 
jednoduchou pomůcku a procvičíme si převádění jednotek délky. Měj 
po ruce pevnější papír A5 (aby se ti na něj vešla dlaň a všechny prsty 
na ruce), mazací tabulku a fix. 

OSBNOSTNĚ 
SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA 
Videohovor 

pondělí v 10:25 
(všichni) 

CÍLE:  
- ohlédnu se za uplynulým pololetím 
- pomocí kvízu ohodnotím, jak a v čem se mi dařilo  

UČIVO: 
V rámci pondělního videohovoru se společně ohlédneme za prvním 
pololetím, budeme si sdílet zkušenosti z distanční výuky. 
 
V google učebně bude od pondělka dostupný sebehodnotící kvíz, který 
prosím děti vyplňte ideálně do středy 20.1. 

Předmět SPP 
(týká se jen 
vybraných 

žáků) 
 

Videohovor 
čtvrtek v 8:25 

 

Setkání v online prostředí ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu 8:25 - 9:10, 
přihlašujete se přes odkaz  v učebně Google classroom SPP 4.třída. 

DALŠÍ 
INFORMACE: 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis videohovorů zůstává stejný, jako v předchozím 18.týdnu. Jen         
připomínám změnu, která už proběhla v tomto týdnu, a týká se časů            
videohovorů u paní učitelky Laušmanové. 
 
V pondělí od 8:25 bude v google učebně přístupný opravný test z M a              
Čj, kdo není spokojený se svým výsledkem, může si vyzkoušet druhý           
pokus.  
 
Všechny úkoly v google učebně na 19.týden budou označeny T19 a           
zobrazí se nejpozději v pondělí ráno do 9:00. 
 
 

Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová 


